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Yrkande angående – Inrättande av Göteborgs 
Stads trygghetsråd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Återremittera ärendet till Stadsledningskontoret 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samråda med de föreslagna 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande aktörerna gällande deras deltagande i 
Göteborgs Stads trygghetsråd.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att stryka Försvarsmakten som exempel på parter 
som bör ingå i Göteborgs Stads trygghetsråd. 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan Göteborgs 
Stads trygghetsråd och programmet för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete - Dialog och samarbete.  

5. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i förslaget till reglemente justera § 4 Rådets 
sammansättning till 3 ledamöter från myndigheter med uttalat ansvar inom 
trygghetsfrämjande och/eller brottsförebyggande arbetet, respektive 3 ledamöter från 
civilsamhällets organisationer, varav minst 1 ledamot företräder en organisation med 
huvudsakligt fokus på kvinnor och/eller tjejer.  
 

Yrkandet 
Ett trygghetsråd för en kommun bör ha ett lokalt fokus och samråda med aktörer som kan 
bidra till bättre kunskapsutbyte och samverkan kring trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande insatser.  

För att Göteborgs Stad ska ha nytta av ett sådant råd bör staden samråda med övriga 
deltagande aktörer om formerna för dessa aktörers deltagande, något som hittills inte har 
gjorts. Menar Göteborg allvar med att samråda om trygghetsfrågor på strategisk nivå med 
exempelvis Polisen bör staden ha en dialog med de föreslagna samarbetspartnerna redan 
vid inrättandet av rådet. Vi rödgrönrosa anser att flera av de föreslagna aktörerna är bra 
samarbetsparter för staden inom frågorna trygghet, säkerhet och stadsmiljö. Vi anser 
däremot inte att Försvarsmakten bör vara en av de permanenta aktörerna i rådet då deras 
huvudsakliga uppdrag ligger för långt ifrån det löpande trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet i en kommun. I förslaget till reglemente finns möjlighet att vid 
behov adjungera aktörer till trygghetsrådet utifrån aktuella frågor, detta skulle givetvis 
även gälla för en aktör som Försvarsmakten.  

Vi anser att Göteborgs Stads trygghetsråds syfte och uppgifter tydligt bör sammanlänkas 
med stadens arbete kring trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Eftersom 
programmet Dialog och samarbete ska uppdateras under året vill vi rödgrönrosa att 
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Stadsledningskontoret återkommer med en tydlig beskrivning av kopplingen mellan rådet 
och detta strategiska dokument.  

Enligt rapporten ”Brott och trygghet – statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg” 
som gavs ut av Social resursförvaltning 2018 så har antalet anmälda brott i Göteborg 
minskat över tid. Samtidigt påvisas att den upplevda otryggheten och oron över 
brottsligheten i samhället är fortsatt stor. Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbete innehåller många delar, men det är välkänt att socialt förebyggande arbete är 
avgörande för att minska risken att personer hamnar i kriminalitet. 

Civilsamhället har stora möjligheter att bidra med kunskap om socialt förebyggande 
arbete, och trygghetsrådets sammansättning bör spegla detta. Inom civilsamhället finns en 
rad olika verksamheter med en spännvidd av kunskap, kompetens och specialistområden. 
Därför är det viktigt att rådet har tillräckligt med platser för att inkludera olika aktörer 
från civilsamhället som kan bidra med flera perspektiv.  

Det finns en risk att fokus för trygghetsfrågor i alltför stor grad hamnar på tekniska frågor 
som belysning eller ordningsfrågor, medan det sociala förebyggande arbetet tenderar att 
få mindre uppmärksamhet. I denna kontext kan kvinno- och tjejjourer bidra med ett unikt 
perspektiv på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, med bred och djup 
erfarenhet om både våld i nära relationer till andra faktorer såsom ohälsa vilket påverkar 
människors trygghet, och bör vara en av aktörerna som representerar civilsamhället.   
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Yrkande angående inrättande av Göteborgs 
Stads trygghetsråd 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. Reglemente för Göteborgs Stads trygghetsråd justeras under rubriken ”Rådets 
sammansättning” § 4 enligt följande:  
”Rådet består av 13 ledamöter.” ändras till ”Rådet består av 19 ledamöter.” 
”- Kommunstyrelsens presidium” ändras till ”- Kommunstyrelsens 
arbetsutskott”.  
Ny rad punkt tillfogas under ”2 ledamöter från näringslivet”: ”- 1 ledamot per 
facklig centralorganisation”.  

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  
  
 

Yrkandet 
 
Ett trygghetsråd kan spela en viktig för det trygghetsfrämjande arbetet i Göteborg. Vi är 
övertygade om att samverkan mellan olika aktörer är helt avgörande för att råda bukt på 
brottsligheten. En central funktion för ett kommande trygghetsråd blir att förse den 
folkvalda makten med fakta inför politiska beslut och möjliggöra ett forum där svåra 
frågor kan hanteras på ett ödmjukt och prestigelöst sätt. Men då krävs inkludering och 
bredd på ett sätt som saknas i stadsledningskontorets förslag till beslut.  
 
Vi, stadens två största partier, ser en risk i att den historiskt smala presidieformationen 
ska utgöra stadens enda representation i trygghetsrådet. Givet den stora mängd ärenden 
där varken det borgerliga eller rödgrönrosa blocket vinner gehör för sina förslag är det 
rimligt att bredda trygghetsrådets sammansättning till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
vilket skulle innebära att den politiska representationen ökar från drygt 50 procent till 
över 80 procent av göteborgarnas röster.  
 
Vi välkomnar den flora av aktörer som föreslås delta i rådet, men noterar också att de 
fackliga centralorganisationerna saknas. Många löntagare arbetar sena kvällar, nätter och 
helger – tider när risken för att bli utsatt för kriminalitet och uppleva otrygghet är som 
störst – eller i branscher där brottsligheten är ett stort bekymmer. Deras perspektiv bör tas 
tillvara om rådet ska få full effekt.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yrkande  
2020-03-25 
 

Socialdemokraterna, Demokraterna 
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Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads trygghetsråd inrättas i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

2. Reglemente för Göteborgs Stads trygghetsråd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, fastställs. 

3. Reglementet gäller från och med att kommunfullmäktige antagit reglementet och 
tillsvidare. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2020 om att inrätta ett trygghetsråd 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
trygghetsråd för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå. I rådet ska kommunstyrelsens presidium 
ingå tillsammans med relevanta aktörer i arbetet. Till trygghetsrådet kopplas även 
medlemskap i Nordic Safe Cities, för att dra nytta av andra nordiska städers 
trygghetsarbete. 

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på reglemente för rådet. Förslaget bygger på 
framgångsfaktorer som har inhämtats från befintliga råd under kommunstyrelsen, tidigare 
råd samt från Stockholms Stads trygghetsutskott. 

Stadsledningskontoret föreslår att rådet, precis som det lokala trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet, ska följa perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö för 
att få en helhetsbild av trygghetsområdet. Stadsledningskontoret föreslår att utöver 
aktörer med tydligt uttalade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande uppdrag som 
Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra 
Götalandsregionen bör även näringslivet, civilsamhället och akademien ingå i rådet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnader för brott är ett brett område inom vilket det har gjorts en mängd studier. 
Brottsförebyggande rådet (Brå) gav i oktober 2017 ut en forskningsöversikt om studier 
som försöker beräkna vad brottsligheten kostar. Översikten visar att det inte finns någon 
samstämmig bild över vilka kostnader som ska inbegripas eller hur de ska beräknas. 
Översikten visar dock tydligt att brottslighet har stora kostnader, såväl materiella som 
emotionella. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-02-06 
Diarienummer 0321/20 
 

Handläggare  
Gunilla Henningsson 
Telefon: 031-368 0272 
E-post: gunilla.henningsson@stadshuset.goteborg.se  
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Trygghetsrådet syftar till att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna, vilket på sikt borde innebära förbättrade möjligheter till 
prioriteringar och därmed ett effektivare arbete. 

Det förslag som lämnas kring inrättande av trygghetsråd bedöms ligga inom befintlig budget 
för 2020. Deltagande i rådet bedöms rymmas inom ordinarie uppdrag för kommunalråd och 
övriga deltagare bortsett från eventuellt, civilsamhällets representanter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En ren, trygg och tillgänglig stadsmiljö för alla innebär ökad attraktivitet för staden och 
för Göteborg som destination. En stadsmiljö som inte uppfattas som ren och trygg ökar 
risken för att skadegörelse och brott uppkommer. 

Bedömning ur social dimension 
Känslan av trygghet och risken att utsättas för brott skiljer sig mellan olika grupper i 
samhället. Majoriteten av den statistik som finns om upplevd trygghet och utsatthet för 
brott går att få uppdelad på kön. Såväl nationella som lokala trygghetsundersökningar 
visar att kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet. Detta är tydligt i hela Göteborg 
men extra tydligt i stadsdelarna i Nordöstra Göteborg. Känslan av otrygghet begränsar 
människors möjligheter att vistas i det offentliga rummet och skapar en ojämlik tillgång 
till Göteborg. Pojkar och unga män utgör i större utsträckning gärningspersoner och 
brottsoffer. Ett brottsförebyggande arbete som syftar till att verka på platser där dessa 
brott ofta sker är positivt för gruppen. Att känna sig, och vara, delaktig i samhället är 
grundläggande trygghetsfaktorer. 

Trygghetsrådet syftar till att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna, vilket bör ge förutsättningar för att analysera olika gruppers 
utsatthet, med målet att uppnå ökad trygghet för alla i staden. I förslaget ingår att se till 
perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö gemensamt, vilket ska ge bättre 
förutsättningar för en helhetsbild. Kommunstyrelsens övriga råd samt 
ungdomsfullmäktige och studentforum har viktiga perspektiv att ha med i det arbetet då 
trygghet och brottsutsatthet är viktiga frågor för målgrupperna som representeras i dessa 
råd. 

Bilaga 
Reglemente för Göteborgs Stads trygghetsråd 
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Ärendet 
I ärendet redogör stadsledningskontoret för förslag på reglemente för trygghetsrådet. 
Förslaget innehåller rådets syfte, uppgifter, sammansättning och arbetsformer. I ärendet 
beskrivs även koppling till tidigare samt pågående uppdrag inom trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
trygghetsråd för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå. Rådet ska bestå av kommunstyrelsens 
presidium tillsammans med relevanta aktörer i arbetet. Ett medlemskap i Nordic Safe 
Cities ska kopplas till rådet, för att dra nytta av andra nordiska städers trygghetsarbete. 

Kommunfullmäktige förtydligade också att trygghetsarbetet i staden så långt som möjligt 
ska utgå från den lokala nivån. Sedan flera år arbetar Göteborgs stad och 
Polismyndigheten tillsammans för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Arbetet 
utgår från en modell som kallas Trygg i som består av sex steg där staden och polisen 
samverkar i alla delar för att förbättra tryggheten. 

Tidigare och pågående uppdrag 
Flertalet initiativ har tagits de senaste åren för att på central nivå samordna och 
effektivisera det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. I 2019 års budget 
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur stadens 
trygghetsfrämjande arbete kan samordnas och effektiviseras. Kommunstyrelsen beslutade 
även i oktober 2018 att uppdra åt stadsledningskontoret att redovisa och föreslå en 
lämplig kommuncentral organisering för det direkt brottsförebyggande arbetet. 
Stadsledningskontoret redovisade i maj 2019 en lägesrapport om det trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande arbetet i staden. I denna konstaterade stadsledningskontoret att 
det arbete som sker behöver stärkas med ytterligare ledning, samordning och uppföljning. 
Stadsledningskontoret inrättade till följd av detta en strategisk samordningsfunktion. 
Genom denna kommer stadsledningskontoret under 2020 att stärka ledningen av det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg. 

Lägesrapporten i maj 2019 visade att rapporteringen till kommunstyrelsen om det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet behöver ske mer frekvent för att 
kommunstyrelsen ska kunna följa området tydligare. En mer frekvent rapportering ska 
bidra till kommunstyrelsens möjlighet att prioritera inom området. 

I kommunfullmäktiges budget finns ett uppdrag om att identifiera brottsutsatta och 
otrygga platser. En inriktning för uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i april 
2020 och trygghetsrådet förväntas bli en relevant mottagare av arbetet. 

Uppdraget angående samordning av Business Improvement Districtsinitiativ bedöms vara 
av intresse för rådet då samordningen ger en inblick i behov av och pågående 
platssamverkan. 
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Styrning och uppföljning 
I det nationella brottsförebyggande programmet, Tillsammans mot brott, beskrivs 
regeringens övergripande målsättningar för hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande 
arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. Programmet 
lyfter fram vikten av såväl social- som situationell brottsprevention. Regeringen lyfter i 
programmet fram att det brottsförebyggande arbetet bör utföras mer strukturerat och 
kunskapsbaserat. På lokal nivå är kommunen en central aktör men arbetet bör involvera 
fler parter, såsom näringslivet, civilsamhället och akademin. Den kunskap som tas fram 
måste användas i praktiken och genomsyra utvecklingsarbetet på lokal nivå. Arbetet bör 
följas upp löpande och utvärderas regelbundet. Ett arbete pågår för att utreda frågan om 
att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Det planerande dokument som framförallt styr det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet i Göteborg är programmet Dialog och Samarbete, vilket 
antogs av kommunfullmäktige i december 2014. Kommunstyrelsen gav 2019-12-11 i 
uppdrag åt stadsledningskontoret att ta fram ett nytt program. Detta ska ske i samarbete 
med social resursnämnd. Samtidigt beslutades att utdelat ansvar och organisering kvarstår 
fram tills ett nytt program har tagits fram. 

Stadsledningskontoret rapportering till kommunstyrelsen i december 2019 visade att det 
finns en mängd statistik att använda sig av i uppföljningen av det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet. Uppföljning och utvärdering av det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete som sker i staden sker tillsammans med berörda nämnder och 
styrelser, liksom med andra samverkansparter, däribland Polismyndigheten. 

Kommunens rådighet 
En viktig utgångspunkt för kommunens samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle 
och näringsliv inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet är att se till 
kommunens huvuduppdrag och lagstadgade ansvar gentemot sina invånare. I samverkan 
med såväl andra myndigheter som övriga aktörer är det viktigt att klargöra vad respektive 
aktör kan och ska ta ansvar för utifrån sina lagstadgade ansvarsområden, så att 
kommunen exempelvis inte tar på sig uppgifter som uttryckligen ankommer på annan 
ansvarig huvudman. När det t.ex. gäller samverkan med Polismyndigheten så ansvarar 
den för upprätthållandet av den allmänna ordningen och brottsbeivrande verksamhet, 
medan kommunen har huvudansvaret för förebyggande åtgärder inom såväl trygghet, 
säkerhet och stadsmiljöområdet. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur ett lagstadgat 
kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka 
verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar. I utredningen ingår även att utreda 
hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra 
aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet och vid behov lämna andra förslag. 
Uppdraget ska slutredovisas 2021-06-01. 

Relevanta aktörer inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete  
Länsstyrelsen har ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå 
utifrån regeringens nationella program, Tillsammans mot brott. I uppdraget ingår bland 
annat att stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt 
brottsförebyggande arbete samt att bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan 
berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott. 
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Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet 
genom sina insatser bidra till det kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten och 
öka människors trygghet. 

Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen och vår frihet att leva som vi själva 
väljer. Försvarsmakten främjar också samhällets säkerhet. 

Västra Götalandsregionen har uppdrag inom kollektivtrafik, folkhälsa, mänskliga 
rättigheter och turism. Trygghet och säkerhet är viktiga perspektiv inom samtliga 
områden. 

Trygghetsrådets inrättande 
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till reglemente som innehåller syfte, 
uppgifter, sammansättning och arbetsformer för rådet. Inför framtagandet av reglementet 
har samtal förts med flera av kommunstyrelsens befintliga råd, med Stockholms Stad 
kring deras trygghetsutskott samt med representant för det trygghetsråd som fanns i 
Göteborg i början av tvåtusentalet. Ingen avstämning har hittills skett med relevanta 
aktörer i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. 

Syftet med rådet är att stärka det politiska ansvaret i trygghetsarbetet på strategisk nivå. 
Trygghetsfrågan är i fokus för rådet men behöver analyseras tillsammans med säkerhet 
och stadsmiljö. Trygghet i form av minskad oro för att utsättas för brott, säkerhet i form 
av att minska riskerna för att utsättas för brott samt stadsmiljö då utformningen av den 
påverkar säkerheten och tryggheten. Rådet blir kommunstyrelsens samrådsorgan med 
relevanta aktörer inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet och har 
goda möjligheter att fungera som ett forum för ömsesidigt lärande. Både ledamöterna 
emellan och genom inhämtande av information från andra relevanta parter. 

Rådets uppgifter föreslås därmed vara att bevaka de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna utifrån perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö. Rådet 
ska inte vara ett forum för operativa frågor eller individfrågor. Rådet föreslås även vara 
en intern remissinstans, exempelvis vid framtagande av styrande dokument eller vid svar 
till statliga utredningar. 

Rådet föreslås följa utvecklingen av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
programmet och vid behov ta initiativ till revidering. Rådet ska verka för 
erfarenhetsutbyte mellan lokal och central nivå och här bör arbetsformerna utvecklas 
tillsammans med den/de nämnder som får ansvaret för det lokala trygghetsarbetet i 
staden. Stadsledningskontorets föreslår en samverkan mellan trygghetsrådet och övriga av 
kommunstyrelsens råd samt ungdomsfullmäktige och studentforum då trygghetsfrågan är 
en viktig fråga för de målgrupper som representeras i råden. De perspektiv som råden 
representerar är även viktiga för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. 

Rådet ska enligt kommunfullmäktiges uppdrag utgöras av kommunstyrelsens presidium 
samt relevanta aktörer i arbetet. Ledamöterna bör representera perspektiven trygghet, 
säkerhet och stadsmiljö och bör spegla de aktörer som har någon form av rådighet inom 
dessa perspektiv. Polismyndigheten, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och Västra Götalandsregionen är exempel på parter som bör ingå då de har uttalade 
uppdrag inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området. Andra aktörer 
som bör ingå är näringslivet, civilsamhället och akademien då detta är viktiga 
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samverkansparter som lyfts fram såväl lokalt som nationellt. Stadsledningskontoret ser att 
Business Region Gothenburg, BRG, kan vara en samverkanspart för att finna lämpliga 
ledamöter från näringslivet. Beträffande ledamöter från civilsamhället så bör 
representationen gå via kansliet GotUnited. Ytterligare funktioner kan adjungeras vid 
behov. Utöver kommunstyrelsens presidium föreslås övriga ledamöter vara 
tjänstepersoner.  

Kommunstyrelsens ordförande föreslås vara rådets ordförande. Rådets ordförande kan 
kalla förvaltningschefer för berörd förvaltning, eller den tjänsteperson denne utser, att 
delta i rådets överläggning. Stadsledningskontorets nyinrättade strategiska 
samordningsfunktion inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet 
föreslås bli rådets sekreterare och administrativa stöd. Rådet och kommunstyrelsen bör ta 
ställning till om rådets protokoll ska översändas till eller informeras om i 
kommunstyrelsen då inte samtliga partier är representerade i rådet. 

Medlemskap i Nordic Safe Cities  
Enligt uppdraget från kommunstyrelsen ska ett medlemskap i Nordic Safe Cities kopplas 
till trygghetsrådet, för att dra nytta av andra nordiska städers trygghetsarbete. Nordic Safe 
Cities är en icke vinstdrivande allians som verkar för att skapa säkra och 
motståndskraftiga städer i Norden. Genom ett medlemskap får staden möjlighet att arbeta 
tillsammans med andra deltagande städer och internationella organisationer för att skapa 
ett samhälle byggt på tillit, tolerans och motståndskraft och städer säkra för alla invånare. 
Stadsledningskontoret har lämnat in ansökan om deltagande och ser för närvarande över 
hur stadens deltagande ska organiseras. Den operativa representationen i Nordic Safe 
Cities föreslås vara på tjänstepersonsnivå. 

Trygghetsrådet bör efter inrättande ta ställning till om det önskar formulera en ambition 
kring medlemskapet. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer det vara viktigt att beakta att kommunen utifrån sina 
rättsliga förutsättningar inte har rådighet över samtliga delar i det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande området. Kommunen kan, och bör, samverka med andra aktörer men 
kan inte ta över ansvaret från dessa, särskilt inte om det medför att kommunen genom det 
lägger resurser på andra uppgifter än de som den har lagstadgat huvudansvar för, vilket 
framför allt är det förebyggande och planerande arbetet. Regeringens kommande 
utredning om det kommunala ansvaret bedöms bli ett viktigt inspel i rådets kommande 
arbete. Bedömningen är att förslaget till deltagare i rådet speglar de parter som idag har 
ett ansvar och därmed rådighet inom de olika delarna av det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet. Genom samverkan med övriga av kommunstyrelsens råd 
samt ungdomsfullmäktige och studentforum bedömer stadsledningskontoret att rådet har 
förutsättningar för att få med dessa målgruppers perspektiv och erfarenheter. 
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Stadsledningskontoret bedömer att rådet i egenskap av samrådsorgan och tydlig 
rapporteringsyta inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet skapar 
förutsättningar för kunskapshöjning och för att få en helhetsbild av trygghetsområdet i 
staden. Tillsammans med en frekvent rapportering bedömer stadsledningskontoret att 
kommunstyrelsen kommer kunna stärka det politiska ansvaret i trygghetsarbetet på 
strategisk nivå. 

 

 

 

 

Gabriella Nässén 

Chef Trygghet och Säkerhet 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Reglemente för Göteborgs Stads 
trygghetsråd  
Inledande bestämmelse 

§ 1 Detta reglemente träder i kraft den fylls i vid beslut i kommunfullmäktige 

Ändringar i dessa regler fastställs av kommunstyrelsen.   

Syftet med rådet 
§ 2 Göteborgs Stads trygghetsråd är kommunstyrelsens samrådsorgan med relevanta 

aktörer inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Rådet ska vara 
ett forum för ömsesidigt lärande och syftar till att stärka det politiska ansvaret i dessa 
frågor på strategisk nivå. 

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person eller operativa frågor. 

Rådets uppgifter 
§ 3 I sin verksamhet ska Göteborgs Stads trygghetsråd   

- Bevaka de trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågorna utifrån 
perspektiven trygghet, säkerhet och stadsmiljö. 

- Arbeta omvärldsbevakande och analyserande. 

- Följa upp utvecklingen av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
programmet och vid behov ta initiativ till revidering.  

- Initiera dialog/samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. 

- Framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar 
till berörda huvudmän inom staden.  

- Vara forum för strategiskt samråd och agera som rådgivande instans för 
kommunen i strategiska frågor. 

- Vara forum för samråd i planeringsprocesser. 

- Avge yttranden och vara kommunal remissinstans 

- Samverka med kommunstyrelsens övriga råd samt ungdomsfullmäktige och 
studentforum. 

- Verka för erfarenhetsutbyte mellan lokal och central nivå gällande 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete  

Till rådet är det kopplat ett medlemskap i Nordic Safe Cities. 
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Rådets sammansättning 
§ 4 Rådet består av 13 ledamöter. Ledamöterna utses av kommunstyrelsen för en period 

av fyra år räknat från den 1 januari året efter då allmänna val av kommunfullmäktige 
ägt rum.  

Rådets sammansättning är följande:   

- Kommunstyrelsens presidium 

- 10 ledamöter på tjänstepersonsnivå för relevanta aktörer i det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet, varav: 

⋅ 4 ledamöter från myndigheter med uttalat ansvar inom 
trygghetsfrämjande och/eller brottsförebyggande arbetet 

⋅ 2 ledamöter från näringslivet 

⋅ 2 ledamöter från akademien 

⋅ 2 ledamöter från civilsamhällets organisationer 

- Organisationerna/myndigheterna nominerar ledamöter till 
stadsledningskontoret för beredning inför kommunstyrelsebeslut 

Respektive ledamot ansvarar för att vid eventuell frånvaro skicka annan behörig från 
sin organisation/myndighet. 

Följande krav ställs på organisationer som kan komma i fråga för representation i 
Göteborgs Stads trygghetsråd; Organisationen ska vara förenlig med de kriterier som 
anges i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. 

Ytterligare personer utöver rådets ordinarie ledamöter kan adjungeras vid behov. 

Rådets arbetsformer 
§ 5 - Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.  

- Rådet utser inom sig förste och andre vice ordförande.  

- Rådet utser inom sig arbetsutskott.  

- Rådet sammanträder på eget initiativ och efter kallelse av ordföranden. 

- Kallelse med föredragningslista ska vara utsänd senast en vecka innan 
sammanträdesdagen.  

- Beslut om adjungering fattas av rådet.  

- Rådet kan till sammanträde inbjuda företrädare för förvaltningar/bolag och 
nämnder/styrelser.  

- Stadsledningskontoret står för rådets sekreterarservice.  
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- Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga ledamöter samt, 
efter rådets beslut, till de myndigheter och organisationer som berörs av 
innehållet.  

Rådet gör årligen en uppföljning av sina uppgifter, sammansättning och arbetsformer 
och reviderar vid behov. Sekreteraren bistå i beredning av uppföljningen. 

 


	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilaga
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund
	Tidigare och pågående uppdrag
	Styrning och uppföljning
	Kommunens rådighet
	Relevanta aktörer inom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete
	Trygghetsrådets inrättande
	Medlemskap i Nordic Safe Cities

	Stadsledningskontorets bedömning
	bil.pdf
	Inledande bestämmelse
	Syftet med rådet
	Rådets uppgifter
	Rådets sammansättning
	Rådets arbetsformer

	yrk_S_D_2.1.7_20200325.pdf
	Yrkande angående inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	ater_rem_yrk_VMP_2.1.7_20200325.pdf
	Yrkande angående – Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd
	Förslag till beslut
	Yrkandet



